
  

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึ กษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามเอกสารแนบท้ายและให้ผู้มีรายชื่อทุกคน    
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ปฏิบัติดังน้ี 
 

1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวผ่านระบบ และพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็ปไซต์   
 http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp      

 ในระหวา่งวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559 
*หมายเหตุ นักศึกษาที่รายงานตัวผ่านระบบทางเว็บไซต์ไม่ได้ สามารถมารายงานได้ด้วยตนเองในวันที่ 15 
สิงหาคม 2559 ที่งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  

2. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกช าระเงินค่าข้ึนทะเบียน เป็นนักศึกษาใหม่โดยผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร. พระนคร 
ตามจ านวนเงินในแบบลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นเงินทั้งสิ้น 16,600 บาท  
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 (วันเดียว) 

3. รายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง
ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามเอกสารดังน้ี 

1. ใบรายงานตัวผ่านระบบทางเว็ปไซต์  ขนาด A 4  จ านวน 1 แผ่น 
2. ส าเนาใบลงทะเบียนช าระเงินผ่านธนาคาร  ขนาด A 4  จ านวน 1 แผ่น 
3. ส าเนาบัตรประชาชน    ขนาด A 4  จ านวน 3 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน    ขนาด A 4 จ านวน 3 ฉบับ 
5. ส าเนาใบปริญญาบัตร    ขนาด A 4 จ านวน 3 ฉบับ 
6. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา   ขนาด A 4 จ านวน 3 ฉบับ 
7. ใบรับรองการท างาน    ขนาด A 4 จ านวน 3 ฉบับ 
8. รูปถ่ายสี ชุดสูท ตรามหาวิทยาลัย   ขนาด 1 ½ น้ิว จ านวน 3 รูป  
9. ส าเนาสัญญาจ้างหรือสมุดส าเนาประจ าตัวครู  ขนาด A 4  จ านวน 2 ฉบับ 
10. ส าเนาหนังสือจากคุรุสภาท่ีอนุญาตให้ปฏิบัติการสอน 

โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   ขนาด A 4 จ านวน 2 ฉบับ 
4. ค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน 

1. ค่าข้ึนทะเบียนการเป็นนักศึกษา    จ านวน  1,500 บาท 
2. ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา    จ านวน     100 บาท 
3. ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย (รายภาคเรียน)   จ านวน 15,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     จ านวน 16,600 บาท 

 หมายเหตุ  1.  กรณีไม่ช าระคา่ใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนจะถือวา่ “สละสทิธิ์” 
2.  กรณีนักศึกษาไม่มารายงานตัวขึ้นทะเบียน จะประกาศรายชื่อผู้สอบติดส ารอง ในวันที่              

17 สิงหาคม 2559 ต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่           สิงหาคม พ.ศ.  2559  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 



 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพือ่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจ าปีการศึกษา  2559 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1 นางสาวสุนิสา  คงศรีชาย 
 

26 นางสาวอัญธิอร  บุญโกมล 
2 นางสาวกาญจนา  ศรีจักร์ 

 
27 นายเบจพล  แข็งเขตกรณ์ 

3 นางสาววรรณพร  บุญพันธ ์
 

28 นางสาววิภาวรรณ  เจือจันทร์ 
4 นางสาวสิริรัตน์  พรมทา 

 
29 นางสาวโยษิตา  สมเจริญ 

5 นายทศพล  พยุงวงษ ์
 

30 นางสาววณิชชา  ตวนชัยภูมิ 
6 นายพุฒิทรง  ปิตะรักษา 

 
31 นางสาวจิตรา  ชาลีนิวัฒน์ 

7 นางสาวภัทรมนต  ศิริชัย 
 

32 นางสาวจิราภรณ์  ประชุมญาติ 
8 นางสาวมยุรา  อาบุญงาม 

 
33 นายจิรายุทธ  แซ่อึ้ง 

9 นางสาวอรวรรณ  มาตอ าพร 
 

34 นางสาววาสนา  โชติวุฒิพัฒนา 
10 นางสาวเบญจมาศ  นราพล 

 
35 นางสาวศิริรัตน์  โสภา 

11 นางสาวกิตติวรา  ทองเฟื่อง 
 

36 นางสาวกัญญารัตน์  ยอดเสรนี 
12 นางสาวมิลตรา  สนธิใจ 

 
37 นางสาวสุปรานี  สินเทา 

13 นายสุทธิพงษ์  น้อยสีมุม 
 

38 นางสาวเสาวณีย์  ขวัญเนตร 
14 นายจารุวิษณ์  เรืองสุวรรณ 

 
39 นายทัศน์ชัย  สิทธิโคตร 

15 นางสาวมัลลิกา  ทรายแก้ว 
 

40 นางสาวธนาภา  วิชัยวัตร 
16 นางสาวปัญจรัศม์  ไชยพันธ์ 

 
41 นางสาวสุณิสา  แซ่จึง 

17 นางสาวศริษา  โตศิริ 
 

42 นางสาวปันโยง  พิทักษ์หงษ์สา 
18 นางสาวปัทมนันท์  ธนกานต์สกุล 

 
43 นางสาวพรพิมล  พันธ์พืช 

19 นางสาววรันทร  มะณี 
 

44 นางสาววิจิตรา  เลาวเลิศ 
20 นายอาคิรา  ยูวนิมิ 

 
45 นางสาวศิริพร  ศรีนาค 

21 นางสาวดารณี  พุทะชาติ 
 

46 นางสาวประภาพร  บรมฤทธิ์ 
22 นางสาวภาวรรณ  แย้มส าราญ 

 
47 นายกฤตยชญ์  วรรณชนะ 

23 นางสาวดารัณ  ศิริจันทร์ 
 

48 นางสาวดาราวรรณ  นารูล่า 
24 นายอุกฤษฏ์  ราษีทอง 

 
49 นางสาวลุนณี  มะละ 

25 นายปิยพงค์  เอี่ยมกุล 
 

50 นางสาวปริญดา  สายทอง 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

51 นายพัสกร  คงกินเก 
 

76 นางกานดา  รัตนโรจน์ 
52 นางสาวพรทิพย์  ปุรา 

 
77 นายสุธี  เทพวรรณ 

53 นางสาวชรัญญา  เล็กเจริญศรี 
 

78 นางสาวนุลักษณ์  สมบัติบูรณ์ 
54 นายธัญวิทย์  พลายงาม 

 
79 นางสาวณิชา  ไชยพันโท 

55 นางสาวชลลดา  งามดี 
 

80 นายศาศวัต  แสนศิริ 
56 นางสาวศศิกมล  ค ายอด 

 
81 นายศุภฤกษ ์ วัฒนศรี 

57 นางราตรี  ปาวารี 
 

82 นางสาวสกุลรัตน์  ใจขัติ 
58 นางสาวน้ าผ้ึง  พุดขุนทด 

 
83 นายวงศกร  บุญมี 

59 นางสาวดวงธิดา  ทองแก้ว 
 

84 นางสาวฐิติรัตน์  ไชยประดิษฐ์ 
60 นางสาวพรไพลิน  ปานประไพ 

 
85 นางสาวนิภาวรรณ  ถาวร 

61 นายณัฐพงค์  จามจุรี 
 

86 นางสาววิภาวดี  รู้เสงี่ยม 
62 นางสาวนริสา  ศรีทองสม 

 
87 นางสาวนารี  บ ารุงจิตต์ 

63 นางสาวปริญญา  แก่นสนธ ์
 

88 นางสาวชุติมา  พินิช 
64 นางสาวกัญญนันทน์  รื่นเริงธนวัชร ์

 
89 นางสาวพรเพ็ญ  พันธ์สุวรรณ 

65 นางสาวลัดดาวัลย์  จิตรนอก 
 

90 นางสาวอนงค์  ศรีดา 
66 นายลิขิต  หิตะชาติ 

 
91 นางสาวเนืองนิตย์  จันทร์แก้ว 

67 นางสาวรัชนี  ชูศรี 
 

92 นางสาวสายฝน  พัฒณกลาง 
68 นางสาวดวงพร  ไกรลาศ 

 
93 นายณัฐวัฒน์  โรจน์สุธี 

69 นางสาวนิสารัตน์  สุดสม 
 

94 นายภัคเดช  วงศ์มาก 
70 นางสาวอาริยา  สุวรรณ 

 
95 นางสาวฐิตาพร  เผือกผ่อง 

71 นางสาวธนานันท์  คงวิชญคุปต์ 
 

96 นางนาวนิศารัตน์  โสภาพ 
72 นางสาวอรวรรณ  ยั่งยืน 

 
97 นางสาวภัสสร  ทองเหม 

73 นางสาวอนุสสรา  วีระชวนะศักดิ ์
 

98 นางสาวพิสมัย  ป้องทอง 
74 นายณัฐพลธวัช  นิ่งราวี 

 
99 นางสาวมยุรี  อดรสาร 

75 นางสาวกนกทพิย์  ศักดิ์ประโคน 
 

100 นางสาวชนนี  มุลนี 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

101 นางสาวเพยาว์  แซ่เตีย 
 

126 นางสาวเคียงเดือน  เพชรภา 
102 นายทศพล  ยงยศ 

 
127 นางสาวจุฬาทิพย์  อินทพักษ์ 

103 นายภัคพล  เขียวข าทวีวงษ์ 
 

128 นางสาวธัญญาภรณ์  ละออเอี่ยม 
104 นางสาววิภาดา  รุจิระกุล 

 
129 นางสาวสุพัตรา  ชินนะแสง 

105 นางสาวปานรดา  มีสกุลจิต 
 

130 นางสาวบุญยนุช  ด่านนคร 
106 นางสาวอัมพวัน  วิงเวียน 

 
131 นายธนศักดิ ์ สนองบุญ 

107 นางสาวสุนิสา  สายทองสถิตย์ 
 

132 นางสาววิธู  ศิริรัตนอ าพร 
108 นางสาริศา  วงษ์ค า 

 
133 นางสาวปภัสธนันท์  พิทยธีราพงศ์ 

109 นางสาวสุธาวัลย์  วงศ์เกษม 
 

134 นางสาวรุ่งไพลิน  แสงสุขขา 
110 นางสาวกุมารี  ออกสุข 

 
135 นางสาววิมลมาศ  ค าอ่อน 

111 นายกฤษตฌาพนธ์  วัชระไชยสกุล 
 

136 นายเอนก  พุ่มพวง 
112 นางสาวภัชรา  สุขณะล้ า 

 
137 นางสาวเบญจวรรณ  ยงรติกุล 

113 นางสาวฐิตารีย์  กุลละวณิชย์ 
 

138 ว่าท่ีร้อยตรี  ชัยรัตน์  ขันทโชติ 
114 นายชลธิศ  พัฒนศิลป์ 

 
139 นายศรัทธา  ยศธ ารง 

115 นางสาวทิพภาวรรณ  ฤท์ิประทีป  140 นางสาวอุบลวรรณ  หรหมอินทร์ 
116 นางสาวนลินรัตน์  รัตนอ านาจโชค 

 
141 นางสาวกมลวรรณ  ศักดิ์จิรรัตน์ 

117 นางสาวณฤดี  ฉันท์อุดมพร 
 

142 นางสาวรตนกมล  ทองในหนา 

118 นางสาวเพชรรัตน์  ยศอาลัย 
 

143 นางศิรินทรา  เขียวเงิน 
119 นางสาวพัชรินทร์  เหล่าหมั้น 

 
144 นางสาววธิดา  ศิริประสาท 

120 นางสาวสุภารัตน์  ต้ังนิมิตโชค 
 

145 นางสาววิสา  นิลพุดซา 
121 นางสาวหทัยชนก  แซ่ตั๊น 

 
146 นายพิทยา  เต่ือยตา 

122 นางสาวมัทธยา  พุทธทอง 
 

147 นางสาวณัฐยา  วิเศษเกื้อกุล 
123 นายประสิทธิ์  ประมูลจักโก 

 
148 นางสาวปวีณา  สุธรรมมา 

124 นางสาวหทัยชนก ซุ่มทองหลาง 
 

149 นางสาวศรัญญา  ธรรมกันหา 
125 นางสาวทิพวรรณ  ช่างคิด 

 
150 นางสาวดารารัตน์  สุระเสนีย์ 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 



151 นายพูนทรัพย์  วรรณรัตน ์
 

176 นายวรมิน  ส ารวยบุต์ 
152 นางสาวกัญชลารักษ์  ทีปกากร 

 
177 นายสุพจน์  วิจิตรเวชการ 

153 นางสาวสวรรณญา  บุญฤทธิ์ 
 

178 นางสาวณัฐวดี  ข าเนตร 
154 นางสาวสุขุมาภรณ์  สมแก้ว 

 
179 นายพรเทพ  กล่ินแดง 

155 นายไพรรัตน์  ผลศิริ 
 

180 นายชโยธร  ทองยวน 
156 นายศุภชัย  แก้ววิลัย 

   157 นายวุฒิชัย  สว่างสุข 
   158 นายสุพรรณ์  รัตนธรรม   
   159 นายจิรานุวัฒน์  พานทอง 
   160 ว่าท่ีร้อยตรี พิมาย จุกสีดา 
   161 นายพุทธินันท์  ชาติประยูร 
   162 นายอภิรภัทร  เกิดกุล 
   163 นายกฤษณ์  คุรุวิทย์ 
   164 นายศตวรรษ  พรไชย 
   165 นางสาวลภัส  พูลเพิ่ม 
   166 นางสาวพานทอง  บทมาตร 
   167 นางสาวพรรณภัทร  กนกอังกร ู
   168 นายไพรัช  ปาหลวง 
   169 ว่าท่ีร้อยตรี  บันลือฤทธิ์  แก้วบุตรดี 
   170 นายรักพงษ์  ขอลือ 
   171 นายอุเทน  พงษ์ม่วง 
   172 นายสมเกียรต ิ เกิดบุญเรือง 
   173 นายปรัชญา  ปล้ืมมาลี 
   174 นายศุภวิทย ์ รัศมีเพ็ญ 
   175 นางสาวกัลย์จารีย์  เผ่าพันธ์ 
   

     
 

 

 

 
                ตัวอยา่งใบรายงานตัวขึ้นทะเบียน                           ตัวอย่างใบลงทะเบียน 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปถ่าย  สามารถถ่ายได้ที่ร้านถ่ายรูป  ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(เทเวศร์) 

 

    


